Posudzovateľ - špecialista v akreditácii
(systémy manažérstva)
Miesto práce
Bratislava, Slovensko (Práca vyžaduje cestovanie)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzdové podmienky (brutto)
1 100 EUR/mesiac; bližšie špecifikované na osobnom pohovore
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- realizácia posudzovaní akreditačných požiadaviek podľa medzinárodných noriem (ISO/IEC
normy) v certifikačných a overovacích orgánoch v SR a v zahraničí (orgány certifikujúce
MANAŽÉRSKE SYSTÉMY/PRODUKTY/OSOBY, overovatelia EMAS a skleníkových plynov)
- spolupráca na príprave posudzovania
- realizácia monitoringu posudzovateľov a expertov v rámci jemu pridelených aktivít a funkcií
- spracovanie výsledkov posudzovania (správy z posudzovania) a odporúčaní v ďalšom
postupe akreditácie
- podieľanie sa na tvorbe a aktualizácii postupov SNAS
- vybavovanie pridelených registratúrnych záznamov/spisov a agendy
- realizácia plnenia úloh súvisiacich s činnosťou výborov, komisií a pracovných skupín SNAS, v
ktorých je zamestnanec delegovaný
Zamestnanecké výhody, benefity
Okrem samozrejmosti zaučenia do pracovných povinností, ponúkame balík benefitov, ktorý
neustále kreujeme :
- skrátený pracovný čas – 37,5 hod/týždeň
- služobný mobilný telefón
- služobný notebook
- možnosť občasnej práce z domu
- 5 dní dovolenky nad rámec zákona
- teambuildingy
- spoločné raňajky každý prvý pondelok v mesiaci
- OSTATNÉ BENEFITY BUDÚ BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ NA OSOBNOM POHOVORE
- možnosť kariérneho postupu
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore
technika, ekonomika, životné prostredie
Jazykové znalosti
Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)
Ostatné znalosti
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - základy
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Vodičský preukaz
sk. B (nie je podmienka)
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Do nášho tímu hľadáme človeka, ktorý bude spolupracovať nielen s kolegami, ale aj s našimi
zákazníkmi - samostatnosť je vynikajúca, ale schopnosť pracovať v tíme je podmienka. Ďalšie
predpoklady na danú pozíciu :
- znalosť medzinárodných noriem na manažérske systémy (ISO/IEC normy)
- skúsenosti v certifikačnom orgáne - VÝHODA
- vôľa vzdelávať sa a neustále napredovať
- vynikajúce komunikačné a organizačné zručnosti
- proaktívny prístup k práci
- možnosť cestovať v rámci SR, výnimočne aj mimo SR (pracovné cesty)
- pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
- osobnostný rozvoj, s ktorým, samozrejme, pomôžeme :)
POZÍCIA NIE JE VHODNÁ PRE ABSOLVENTA
V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, prosím o zaslanie životopisu na emailovú adresu
ivona.mesikova@snas.sk.
KONTAKTOVAŤ BUDEME IBA VYBRANÝCH UCHÁDZAČOV. Predpokladaný termín ukončenia
výberového konania je 21.3.2021.

